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 از دیدگاه اسالم مزایا پیشۀ تجارت، اهمیت و

 

 ود )ص( به آن پرداخته بزرگوار ما حضرت محماست که پیغمبر یاز جمله پیشه های مسلک تجارت   

فضیلت  پایۀ معنویت و براسالم  تجارت در شهرت خوبی برخوردار بوده است. از سده هاطول  در

 . است استوار

بدین  ؛نقصان عقل را بدان مشروط می سازد کمال وحتی  می دهد واسالم به تجارت بهای فراوان    

 .شگوفایی عقل تلقی گردیده است مبادرت به پیشۀ تجارت مالک ُرشد وکه معنی 

از نظر اسالم فعالیت های اقتصادی  اقتصاد مسألۀ اخالق است. اصولی در یکی از مباحث مهم و   

فضیلت های مهم  همچنان از اصول و .شدمعنویت بوده تا راه حاصله مشروع با وباید توأم با اخالق 

که  نزد خداوند متعال به قدری استرفتار،  گفتار و راستی در میت صداقت واهاخالقی صداقت است، 

آنان را قبل از بعثت به این صفت  راستی پیمان گرفت و به صداقت و ،ازهمۀ پیامبرانمتعال خداوند 

 امتحان نمود.

 ،تمام زمینه ها امثال این موارد در دروغ و نیرنگ، تقلب و و دوری از حقه راستی و صداقت و   

 مورد تأکید است. رعایت صداقت در معامله بسیار مهم و اما صداقت در ،ضروری است امری الزم و

 درفراوانی دارد که از جمله آنها می توان به مواردی چون جلب اعتماد، برکت  و معامله اثرات مثبت

صمیمیت  ازدیاد صفا و نجابت و نکویی شخصیت، حفظ آبرو، رستگاری وارز حصول سود، تب معامله و

 اشاره کرد.

از لباس های او دو نرخ  یک نوعی د.رمی ک فروشیباس تاریخ آمده است، یونس بن عبید ل در   

باس درخواست زه گذاشت، مرد بادیه نشینی آمد، لمغا اش را درزادهبرادر، خودش به نماز رفت داشت؛

 درهم بوددوصد آن لباس چشمش را گرفت، فروشنده آن لباسی را که قیمت ارزان داشت مثالً  کرد و

 در با خود برد. اعرابی پسندیده لباس را خرید و گران به مبلغ چهارصد درهم فروخت. به نرخ لباس

پرسید: چند خریدی؟ گفت چهارصد درهم،  را شناخت.لباس  او را دید ویونس بن عبید عرض راه 

او گفت: نه خوب خریدم،  .بقیه پولت را پس بگیریتا  : بیشتر از دوصد درهم نمی ارزد برگردگفت

 یونس گفت: برگرد، انصاف در ام.من راضی محل ما این لباس بیشتر از پنجصد درهم می ارزد و در

به او  دوصد درهم و را برگشت داده ست. اوتمام دارایی دنیا از ی در راه دین بهترخیرخواه معامله و

رعایت عدل  مسلمانت ظلم کردی و اش گفت: آیا از خدا نترسیدی که به برادربه برادرزاده پس داد و

 جا نکردی.ه معامله ب انصاف را در و

می آید که تجارت فقط  تجارت روایت شده چنین بر ارتباط به کاسبی و احادیث شریف که در از   

عقل  سایۀ این کار در. جامعه است های مردم و تأمین نیازبرای افزایش ثروت نیست بلکه وسیلۀ برای 

تجارت مواردی  در آسایش طلبی از آن ها دور می شود. افکارواهی و اجتماعی مردم شگوفا شده و

داشته باشد که  نظر آن را کامالً در است که می بایست از جانب یک تاجر مسلمان به آن توجه شده و

 شامل نکات ذیل است:

 ت خوبــ نی1   

ام، اما نیت خوب همۀ دیده ار ی گفته است: انواع خوبی هاطائد به نیت بستگی دارد. داؤ ندار و ردا   

کارش رونق  اش رسیده وت، تاجری که نیت نیک دارد به هدفخود جمع کرده اس را درها خوبی 
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محتاج دیگران نمی  و مدیونهمچنان  اش را تأمین وای رفاهی خانوادهه نیاز نفقه و .خوبی می یابد

 گردد.

 داری امانت ــ راستگویی و2   

مسلمان کامالً می داند  تاجر مسلمان است. حقیقت سرمایۀ اصلی تاجر راستگویی در داری و امانت   

کجروی می  از انحراف و با این ذهنیت اوست. ناظر هایش آگاه بوده و کار ، برکه خداوند علیم است

 دار و مسلمان، امانت تاجردار را چنین وصف نموده:  تجار امانت )ص( پرهیزد. پیامبرگرامی اسالم

 د.می شو شهدا محشور و روز قیامت با پیامبران، صدیقینراستگو در

 ــ کثرت ذکر و یاد هللا تعالی3   

 سعی و وگرفته  اغراض قرار معیار اهداف و کنونی که ارزش های مادی محور و در روزگار   

اطمینان دل ها  آرامش و ؛ دل ها را مضطرب نموده ومال کننده برای تحصیل جاه وتالش های خسته 

 آرامش می یابد. چون کیمیای نایاب شده که فقط با یاد خدا سکون و

 ــ انتخاب تجارت به انگیزۀ تعاون اجتماعی4   

ه تا انسان شرایطی وضع کرد اینکه مالکیت فردی را محترم می شمارد، برای آن حدود و اسالم با   

یش ی غالب خونیرو زور وعلیه دیگران به  به یک موجود اقتصادی فاقد رحم وعاطفه تبدیل نگردد و

می بایست تجاری  اقتصادی وراموواضح سازد که مبادرت به اسالم می خواهد  بدینگونه اتکا نکند.

 صورت گیرد. ،احساس مسئولیت نسبت به دیگران براساس تعاون و ،شئونات اجتماعی همانند سایر

 ــ قبول فسخ معامله5   

شایسته  ه خواهد آنرا برگرداند؛ب جهت مسترد کردن کاال داشته باشد و موجه عذر هنگامی که خریدار   

خسارت برادر  زیان و سزاوار نیست به چیزی رضایت دهد که سبب مسلمان بپذیرد و است که تاجر

 مسلمان اش باشد.

 از فات پسندیدۀ دیگری که شامل پرهیزمسلمان ص تاجر شد؛ که ذکرای برعالوۀ نکات پنجگانه   

 دارا را نیز ،کتمان نکردن عیب کاالست حرص و از رهیزپ وگند، قناعت واحتکار، خود داری از س

 بندی داشته باشد.آن ها، کامالً پا بر بوده  و
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